Zomerprogramma
Rotterdam-centrum voor
senioren en mantelzorgers P2

Huis van de Wijk Papierencafé en
de Kip
Vraagwijzer
deze zomer open
Het zomerrooster start op 13
juli en eindigt op 10 augustus.
Openingstijden van maandag
t/m donderdag 9.00-14.00 uur,
vrijdag gesloten.
Onze keuken is open voor koffie, thee en een eenvoudige
lunch wenst iedereen een fijne
zomer.

Het Papierencafé, voor hulp en
ondersteuning bij het invullen
van formulieren, aanvragen
toeslagen of begrijpen van
moeilijke brieven, is in de periode van 16 juli t/m 17 augustus zowel open op dinsdag- als
vrijdagochtend op de Kipstraat,
van 10.30-12.30 uur.

De vraagwijzer op de Kipstraat
is pas weer aanwezig op dinsdag 28 augustus. Ze zijn wel
open in de Stadswinkel, Coolsingel 40. Elke werkdag tussen
9.00 en 15.00 uur.

O.a. zomervakantieprogramma Jeugd P3
Museumnieuws P4
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Beste
lezer,
In afwijking van edities met
twaalf pagina’s treft u nu een
krant aan met slechts vier
pagina’s.
De hoofdreden hiervan is dat
onze hoofdredacteur wegens
medische omstandigheden
niet in staat was om zich volledig hiervoor in te zetten.
Deze krant wordt toch uitgebracht om Wmo radar ter
wille te zijn vanwege hun
vakantieprogrammering.
Ook houden wij rekening met
de vele lezers die gesteld zijn
op een fysieke uitvoering
van de krant en vaak niet in
de gelegenheid zijn om deze
digitaal te lezen.
Namens de redactie wensen
wij u een fijne zomer toe.

EVEN
VOORSTELLEN

Hé
mantelzorgers,
kom effe
lekker zitten!
Sinds maart 2018 komen mantelzorgers elke laatste donderdag van
de maand bij elkaar in het Huis van
de wijk de Kip om ervaringen uit te
wisselen, wensen te delen, elkaar
verder te helpen en leuke uitstapjes
te ondernemen.
Zo gaan we tijdens het zomerpro-

Hallo beste
buurtbewoners,

Mieke Melis
buurtcoach
senioren
Stadsdriehoek

Ik ben Mieke Melis en ik ben vanaf
april de nieuwe buurtcoach Senioren voor de Stadsdriehoek. Ik ben
33 jaar en woon in Overschie. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag
en woensdag.
De afgelopen maanden heb ik al velen van u mogen ontmoeten, in en
om het Huis van de Wijk de Kip, tijdens de cursus valpreventie en een
aantal van u heb ik thuis bezocht.

gramma op maandag 30 juli, 14:00
- 16:30 uur naar park Trompenburg.
Voor € 3,- p.p. worden we rondgeleid
door de mooie tuinen. Koffie & thee
of limonade worden na afloop gratis
aangeboden door Wmo radar.
Adres: te Honingerdijk 86, 3062 NX
Rotterdam. Aanmelden vóór 23 juli.

Zorgt u voor iemand en wilt u andere mantelzorgers ontmoeten?
Kom dan lekker effe zitten elke laatste donderdag van de maand 14.30 16.30 uur, Kipstraat 37 te Rotterdam.
Voor individuele vragen kunt u ook
terecht bij Merel van der Sar, buurtcoach mantelzorg bij Wmo radar.

Als nieuwe buurtcoach vind ik het
leuk en inspirerend om via u, die
hier al jaren woont, de wijk te leren
kennen.
Als buurtcoach Senioren ben ik er
voor de 65-plussers in Stadsdriehoek. Zit u ergens mee, heeft u
hulp nodig, of wilt u graag meer
activiteiten ondernemen in de wijk?
Dan ga ik graag met u in gesprek
over de mogelijkheden.

(m)EET & GREE

-----------------------------

Woensdag 1 augustus
14.30 - 17.00 uur
Huis van de wijk de KIP
Woont u in de Stadsdriehoek en bent
u 65+? Dan zou het leuk vinden om
kennis met u te maken! En hoe kan
dat beter, dan onder het genot van
een lekker kopje thee en wat lekkers?! U bent van harte welkom om
op 1 augustus langs te komen bij het
Huis van de Wijk ‘De Kip’ voor een
gezellige high tea samen met andere

Meer info:
Merel van der Sar
Buurtcoach mantelzorg
bij wmo radar
M: 06 54 96 72 91
E: mvdsar@wmoradar.nl

65-plussers uit de wijk! Ook als u
mij al hebt ontmoet bent u welkom
op deze middag. Fijn als u zich van
te voren even bij mij aanmeldt, dan
weet ik hoeveel lekkers ik in huis
moet halen! Dit kan per telefoon of
e-mail.
Wilt u liever dat ik keer bij u thuis op
de thee (of koffie) kom om kennis te
maken? Neem dan ook contact met
mij op, dan maken we een afspraak.
Mieke Melis
M: 06 11 38 41 40
E: mmelis@wmoradar.nl
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VOOR SENIOREN EN MANTELZORGERS

.
We gingen in juni 2013 van start met
9 klanten en de eerste diensten, die
we toen met 4 vrijwilligers aanboden,
waren ramen lappen en boodschappen doen. In oktober van dat jaar waren er al 89 klanten en 21 vrijwilligers.
We zijn nu 5 jaar verder. In die 5 jaren
hebben 87 vrijwilligers en 3 stagiaires
412 bewoners hulp aan huis geboden. Soms waren dat incidentele vragen, zoals “help, mijn televisiezenders zijn verdwenen”, maar bij een
groot deel van de klanten was en is
wekelijks hulp nodig bij bijvoorbeeld
boodschappen doen, kleine klusjes
in huis of gezelligheid brengen. Het
aantal diensten is in de loop der tijd
gegroeid naar een grote hoeveelheid.
Want voor BelFleur is een hulpvraag
niet bij voorbaat onmogelijk, als er
ook maar een vrijwilliger is die denkt
bij die vraag hulp te kunnen bieden.

georganiseerd door diverse organisaties

juli
12 juli
BBQ in Tuin de Bajonet
12.00 - 15.00 in de tuin Pameijer/Tuin
de Bajonet. Kosten € 5 per persoon.
Aanmelden bij Cindy Vos
06-53507350 Of c.vos@wmoradar.nl
---------------------------

17 juli

Uitstapje Spido en Euromast
Passieclub. 9.45 uur verzamelen Kipstraat 37. R’damPas/OVkaart (consumpties eigen rekening)
Aanmelden Erna Kwak 06-10499952
Of rotterdampassieclub@gmail.com

14 augustus
Tropisch zomerdiner
WMO Radar. 3 gangen diner met live
muziek. Vanaf 16.30 uur Kipstraat 37
€ 5,00. Aanmelden Elske Geleedst
06-31900566
---------------------------

Optreden zanger-pianist
John Swaab
Atrium Karel Doormanstraat
14.30-15.00 uur, € 3,00

18 juli
Filmmiddag
Bibliotheek/Radar WMO. Grote Bibliotheek Blaak. Gratis. Aanmelden
Veronique Vaarten 06-46272409

Lezing over
Rotterdamse jazz-musici

15 augustus
Muziekmiddag met
Gerard Molenaar

augustus
1 augustus
High Tea met Mieke
Radar WMO.14.30 17.00 uur Kipstraat
37. Gratis. Aanmelden Mieke Melis
06-11384140

Atrium en Spirit 55+.Hans Zirkzee - met
beeld en muziek. 14.30-16.00 uur
Atrium. € 3,00
---------------------------

Atrium Karel Doormanstraat. 14.3016.00 uur, € 3,00 met consumptie

Filmmiddag
Bibliotheek/Radar WMO. Grote Bibliotheek Blaak. Gratis. Aanmelden
Veronique Vaarten 06-46272409
---------------------------

19 augustus
Per bus naar Dag van de
Romantische muziek

Cultuurbrigade/Radar WMO.12.00 uur
vertrek vanaf Leeuwenhoek West Kruiskade. Aanmelden bij Cindy Vos
06-53507350

19 juli

Eendrachtfestival (Eendrachtsplein)
Rotterdam Festivals. 14.30 uur
---------------------------

Natuurlijk moesten we in die 5 jaar
ook regelmatig afscheid nemen. Bewoners overleden of gingen naar een

2 september
Oude Haven Zomerfestival
Rotterdam Festivals, Oude Haven

Culturele Wandeling
Spirit 55+, 13.00 uur verzamelen
Brasserie Schielandhuis
R’dam Pas/OVkaart

---------------------------

3 augustus
Groenwandeling Wilma Kruger

13.00 uur verzamelen wijktuin in wijkpark Oude Westen. OVkaart/€ 1,- (incl
koffie/thee)
---------------------------

7 augustus
Optreden zanger-gitarist

Frans Rensen
Atrium Karel Doormanstraat. 14.3015.00 uur, € 3,00

Filmmiddag
Bibliotheek/Radar WMO. Grote Bibliotheek Blaak. Gratis. Aanmelden
Veronique Vaarten 06-46272409
---------------------------

21 juli
Rotterdam Zingt

Rotterdam Festivals. Stadspark Grote
Kerkplein 19.00-23.00 uur
---------------------------

28 juli
Parade Zomercarnaval

13.00 uur Rotterdam Centrum
---------------------------

30 juli
Bezoek Arboretum Trompenburg
met gids
Speciaal voor mantelzorgers en hun
zorgvrager. 14.00 start bij ingang
Arboretum (14.00-16.30).R’dam pas/
OV/consumptie. Aanmelden
Merel vd Sar 06-54967291
mvdsar@wmoradar.nl

Uitstapje Den HaagScheveningen
Passieclub met Randstadrail en tram.
Bij slecht weer alternatief in den Haag
10.00 uur vertrek Kipstraat 37
R’damPas/OVkaart (consumpties eigen
rekening). Aanmelden Erna Kwak
06-10499952
---------------------------

8 augustus
Busreis Maastricht en Thorn

Vertrek Leeuwenhoek en Kipstraat (tijd
volgt) € 25,00. Aanmelden bij Cindy
Vos 06-53507350 of
c.vos@wmoradar.nl

---------------------------

4 september
Uitje Madurodam Den Haag
---------------------------

21 augustus
Uit Eten in Atrium

3 - gangendiner, € 15,00. Aanmelden
Atrium 010-2065700

Passieclub.10 uur vertrek vanaf Kipstraat 37. R’damPas /OVkaart (consumpties eigen rekening)
Aanmelden Erna Kwak 06-10499952
---------------------------

Dagje Schiedam
Passieclub. Rondvaart of museum en
pannenkoek bij Pannenkoe. 10.00 uur
vertrek Kipstraat 37. R’damPas/OVkaart
(consumpties eigen rekening)
Aanmelden Erna Kwak 06-10499952
of rotterdampassieclub@gmail.com
---------------------------

26 augustus
Afro-Surinaamse middag

St. Kriyoro Sranan Schouwburgplein
---------------------------

29 augustus
Busreis Scheveningen

Radar WMO. Vertrek Kipstraat en
Leeuwenhoek tijd volgt. € 20,00
Aanmelden bij Cindy Vos 06-53507350
of c.vos@wmoradar.nl

Wandeling portretten Jazzmusici
Oude Binnenweg
Atrium. Hans Zirkzee ism Atrium en
Spirit 55+, € 3,00 incl drankje + hapje

BelFleur
biedt
hulp
aan huis

verpleeghuis of een woning ver weg
van Rotterdam-centrum. En soms
konden bewoners zich weer redden zonder onze hulp. En er waren
vrijwilligers die een betaalde baan
vonden, of gingen voort met hun stu-

7 september
Groenwandeling Wilma Kruger
13.00 uur verzamelen wijktuin in wijkpark Oude Westen
OVkaart/€ 1,- (incl koffie/thee)

Bakkie en Beppen

Bakkies troost op locatie!
Eind 2015 zijn we er op de Batavierenstraat mee begonnen:
Koffie drinken in algemene ruimtes in de 55+ complexen van
de wijk, genaamd: ‘Bakkie en Beppen’.
Gewoon in de ruimte naast de lift, bewoners brengen zelf een stoeltje mee.
Bewoonster Evie Karsters, senior ambassadeur van de Batavierenstraat,
wilde haar buren graag beter leren
kennen en nam het initiatief. Samen
met Cindy van WMO Radar zette ze
de bijeenkomsten op. Als ambassadeur verzorgt Evie de uitnodigingen,
de boodschapjes, zet de koffie en thee
en zorgt dat alles op tijd klaar staat.
Het concept bleek een schot in de
roos: in andere 55+ complexen werd
ook gestart met “Bakkie en Beppen”.
Ieder complex heeft een eigen verantwoordelijke senior ambassadeur.
Op de Korte Bajonetstraat hebben we
Maria da Silva. Als het enigszins goed
weer is zitten de bewoners buiten op
het dakterras. Zodra het wat frisser
wordt, verkassen de deelnemers naar
de ruimte naast de lift. Ze komen zelf
met tafeltjes, stoeltjes en lekkernijen
aanzetten. En in de zomer houden ze
altijd een barbecue voor de bewoners
van al de complexen.
In het complex aan de Sint Mariastraat hebben we Roshny (oftwel Roos)
Thakoeri. Onder het mom van “even
uit de sleur, met een bakkie pleur”
organiseert zij maandelijkse bijeenkomsten in de ontmoetingsruimte
van de Sint Mariastraat.
Rudolf Pfaff is de nieuwe ambassadeur van het complex aan de Gouvernestraat. Op de derde maandag
van de maand organiseert hij “Bakkie
en Beppen”. Regelmatig schuiven
er nieuwe bewoners aan. Tijdens de
bijeenkomsten wordt er natuurlijk
een “bakkie” gedaan. Maar er wordt

daarbij ook flink “gebept”: nieuwtjes
worden uitgewisseld, buren informeren hoe het met elkaar gaat.
Bewoners leren elkaar kennen, houden een oogje op elkaar, doen weleens een boodschapje voor de ander,
komen elkaar op straat tegen en groeten elkaar...
Op alle locaties gaven bewoners aan
in te zijn voor het doen van “leuke
dingen”. Er wordt daarom jaarlijks
een programma opgesteld met de
bewoners. Het is altijd een mix van
uitjes in de stad en van uitjes die wat
verder weg zijn.
Het leuke is dat de bewoners van de
diverse complexen die meegaan met
de uitjes elkaar op deze manier ook
leren kennen. Soms vindt er nu een
“kruisbestuiving” plaats; bewoners
van complex X gaan dan op de koffie
bij complex Y. De gezellige momenten samen worden als bijzonder en
ook wel als troostrijk ervaren, zeker
omdat men ook wel met verdrietige
zaken te maken krijgt die onlosmakelijk bij het ouder worden horen. “Ik
zou het echt niet willen missen, hoor,
ik vind het zooo leuk” is een reactie
van een deelneemster.
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan
“Bakkie en Beppen”, of aan een van
onze komende uitjes? Of lijkt het u
juist leuk om “Bakkie en Beppen” op
te zetten in uw buurt? Wij helpen u
graag met de opstart!
Neemt u dan contact op met Cindy
Vos, Krachtcoach Oude Westen. Tel.
06-53507350. Werkdagen: maandag
t/m donderdag.

3

catie met bewoners vorm geven. Najaar 2013 was de eerste folder klaar
en begin 2014 de jaarlijkse lidmaatschapskaarten. In dat jaar maakte
het team ook een postercampagne
over vrijwilligers. In januari 2015 verscheen het eerste Fleurtje en in 2017
de verjaardagskaarten. En fotograaf
Jaap verscheen al die jaren bij allerlei
activiteiten om leuke foto’s te maken.
De vrijwilligers die bij bewoners aan
huis komen of hen mee het huis uit
nemen doen geweldig werk. Zij maken met hun inzet het leven voor heel
veel bewoners weer een beetje lichter
en vaak ook leuker. Zij zijn geen professionals maar door hun ervaringen
en het volgen van scholing worden zij
steeds beter in “hun vak”.

BelFleur is de organisatie van
wmo radar die in het centrum
vrijwillige hulpdiensten biedt
aan vooral ouderen en mensen
met een beperking. In juni
2018 bestaan we 5 jaar.

september

20 juli
Stranddag Hoek van Holland

voor minder-mobiele ouderen
Zonnebloem/Spirit 55+/Radar WMO.
10.00 uur vertrek Atrium Karel Doormanstraat. € 15,00 inclusief lunch
Aanmelden Margriet 010-4129232/
An 06-48198977

NR 55 - juli 2018

die. En andere stapten over naar een
andere vrijwilligersklus of waren wel
een beetje uitgewerkt.
Drie vrijwilligers werken sinds juli
2013 nog steeds voor BelFleur:
Willem voor allerlei hulpvragen aan

huis en Gerard en Jaap bij het communicatieteam.
Met de snelle start van het eigen communicatieteam van vrijwilligers kon
BelFleur ook haar eigen communi-

U belt BelFleur ( 010-4855898) en wij
zorgen voor de fleur, was de afgelopen jaren onze leus. Dat houden we
zo!
Elske Geleedst, projectleider

Zomerprogramma
Jeugd

Wanneer

Waar

Wat 	Tijd

Maandag (TOS)
T’ Landje
Container & Sporten
12:00-16:00
Dinsdag (TOS)
Gerrit Sterkman Wijk activiteiten
12:00-16:00
Woensdag 	Josephplein
Voetbalschool
12:00-16:00
Donderdag (TOS) Gaffel, Gerrit
Knutsel middag
Jeroen = Vrij 			
12:00-16:00
Vrijdag
Gerrit Sterkman, Wijksport
	Josephplein
(verschillende sporten) 12:00-16:00
					

Samenwerking met TOS
ELKE DINSDAG’S 12:00-16:00 UUR
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug.
14 aug.
21 aug.

Spelenkermis
Fietstocht
Speurtocht
Water activiteiten
Huttendorp
Wijkterras+sportactiviteiten

Wijksport
ELKE VRIJDAG VAN 12:00-16:00 UUR
20 juli
27 juli
3 aug.
10 aug.
17 aug.
26 aug.

Honkbal
Basketbal
Tennis
Voetbal (Sparta)
Vakantie/huttendrop
Hockey

Alternatief programma
Bij regen, kijken voor een plek in de gymzaal, anders geen sporten op het plein. Binnen activiteiten (quiz, tekenen, tafelspellen
etc.) ook wordt het knutsel programma van donderdag doorgetrokken naar een andere dag als het regent. Als het te warm
is het passen we het programma aan naar water activiteiten
(zwembad, etc.)
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MUSEUMNIEUWS
Kunsthal

Viktor & Rolf
Fashion Artists 25 Years
27 mei - 30 september 2018
De tentoonstelling ‘Viktor&Rolf: Fashion
Artists 25 Years’ onderzoekt de elementen
die de ontwerpers uniek maken in de hedendaagse modewereld en toont hun radicale opvatting van ‘wearable art’. In hun
roemrijke carrière verleggen Viktor&Rolf
voortdurend de grenzen tussen kunst en
mode en hun ontwerpen contrasteren tussen romantiek en rebellie, uitbundigheid
en controle, classicisme en conceptualisme. De circa zestig werken uit de haute
couture collecties van Viktor&Rolf geven
inzicht in hun eigenzinnige en conceptuele benadering, waarbij ze kritiek op de
mode-industrie, waar ze zelf ook deel van
uitmaken, niet schuwen. Hun creaties zijn
in vorm en materiaal - qua lijnenspel, volumes, strikken, kragen en ruches - van een
oogstrelende schoonheid en technische
perfectie.
De modeshows van Viktor&Rolf zijn als
‘performances’ van grote zeggingskracht.
De Russian Doll-show in 1999, waarin
Viktor&Rolf negen lagen kleding om
slechts een model, topmodel Maggie Rizer,

ze het bijzondere verhaal van het beroemde hotel, op een unieke locatie aan de Maas
in Rotterdam. Want behalve een hotel en
een restaurant is het voor veel mensen een
plek om thuis te komen, te genieten van
het prachtige uitzicht en een plek waar de
kleine en grote dingen des levens worden
gevierd.
25 jaar geleden was de Wilhelminapier
vooral een plek om te mijden. Mede dankzij de succesvolle transformatie van hoofdkantoor Holland-America Lijn (HAL) tot
Hotel New York is deze pier de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een van Rotterdams
kenmerkendste locaties. Met een sterke
blik op de toekomst, overtuigd van zijn
betekenis voor de stad, is door velen hard
gewerkt aan het icoon dat Hotel New York
vandaag de dag is.
De tentoonstelling neemt je mee op een
tijdreis door negen uniek vormgegeven
kamers: van het verhaal van de eerste pioniers; de landverhuizers, van de HAL, de
cruiseschepen, de Kop van Zuid tot de hotelpioniers.

maat. In zijn veelgeprezen serie Close Up
portretteert Schoeller zijn subject van zeer
dichtbij; altijd met dezelfde lens, dezelfde
belichting en vanuit dezelfde hoek. Bekende politici, acteurs, musici en sporters worden door Schoeller op een identieke wijze
afgebeeld.
Las Palmas, Wilhelminakade 332,
3072 AR Rotterdam
tel. 010 - 203 04 05

Hella Jongerius
Breathing Colour
9 juni - 12 augustus 2018

Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam
tel. 010 - 440 03 00

Museum
Rotterdam
Hotel New York, Story
Of Pioneers
4 mei - 1 november 2018
Op 5 mei 2018 vierde Hotel New York zijn
25-jarig jubileum. Aanleiding voor Museum Rotterdam om op een bijzondere wijze
een ode te brengen aan dit markante hotel.
De tentoonstelling: Hotel New York, story
of pioneers, vertelt het indrukwekkende
verhaal van een stadsicoon.
25 jaar Hotel New York betekent een schatkamer gevuld met verhalen, foto’s, films
en bijzondere items. Met elkaar vertellen

Nederland Zoemt
een wilde bijen expositie
14 april - 16 september 2018
Een leven lang graven, schuieren, braken,
behangen en tussendoor: bestuiven. Véél
bestuiven. Wilde bijen spelen een heel
belangrijke rol in de bestuiving van onze
landbouw- en fruitgewassen. Toch zijn het
onbekende, onbeminde beestjes. Hoogste

Rodezand 26, 3011 AN Rotterdam
tel. 010 - 217 67 50

Boijmans
Van Beuningen

draperen, zorgt voor hun internationale
doorbraak. Vervolgens volgen vele andere
spraakmakende haute couture shows,
waaruit stukken te zien zijn in de tentoonstelling.

Natuurhistorisch
Museum

Nederlands
Fotomuseum
MARTIN SCHOELLER | BIG HEADS
19 mei - 2 september 2018
Het Nederlands Fotomuseum brengt met
Martin Schoeller één van de grootste portretfotografen van dit moment voor het
eerst naar ons land. Schoeller brak internationaal door met de iconische portretserie Close Up, waar hij al meer dan twintig
jaar lang doorlopend aan werkt. Deze serie
bestaat uit van zeer dichtbij gemaakte opnamen van gezichten van bekende en minder bekende mensen. Schoeller heeft voor
deze serie de groten der aarde voor zijn camera weten te krijgen, waaronder George
Clooney, Lady Gaga, Angelina Jolie, Angela
Merkel, Jack Nicholson, Barack Obama en
Mark Zuckerberg.
Het werk van de in New York woonachtige fotograaf Martin Schoeller wordt gekenmerkt door de zogenaamde ‘big head’
portretten, oftewel frontaal genomen hyperrealistische close-ups op zeer groot for-

Ontwerper Hella Jongerius presenteert,
na vijftien jaar kleuronderzoek, een serie
installaties die ons begrip van kleur en
vorm verdiepen. Ze toont een verzameling
speciaal ontworpen objecten die laten zien
hoe de beleving van kleur en vorm wordt
beïnvloed door het daglicht, dat verandert
gedurende de ochtend, middag en avond.
Daarbij selecteerde ze samen met kunstenaar Mathieu Meijers werken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.
De tentoonstelling bevraagt onze perceptie
van kleur en reflecteert op de geschiedenis van kleuronderzoek. ‘Hella Jongerius
- Breathing Colour’ is een statement over
de kracht van kleur, de imperfectie en veelzijdigheid van kleur, als reactie op de vlakke kleuren vervaardigd door de industrie.
Uiteindelijk is het Jongerius’ doel om de
kracht van kleur tegenover de kracht van
vorm te plaatsen.
Jongerius’ recente onderzoek gaat in deze
tentoonstelling een dialoog aan met de
werken van oude meesters, eigentijdse
kunstenaars als Francis Picabia en Jan
Schoonhoven en ambachtslieden. Hella
Jongerius selecteerde samen met kunstenaar Mathieu Meijers werken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.
De tentoonstelling bevraagt onze perceptie
van kleur en reflecteert op de geschiedenis
van kleuronderzoek.

tijd dus voor een ode aan de wilde bij!
‘Nederland Zoemt - een wilde bijen expositie’ staat vanaf medio april 2018 in elf natuurmusea, verspreid door het land. In de
kleine expositie leer je er alles over het leven van de bij en dus ook dat het niet goed
met ze gaat. De expositie geeft daarom ook

ideeën over hoe je in actie kan komen om
de wilde bij te helpen.
De Wilde Bijen Expositie is met steun van
het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds gemaakt door de SNNC, het
samenwerkingsverband van natuurmusea
in Nederland en is onderdeel van de landelijke campagne ‘Nederland Zoemt’ met de
nationale bijentelling van afgelopen april.
Westzeedijk 345, 3015AA Rotterdam
010 - 436 42 22

Museumpark 18, 3015 CX Rotterdam
tel. 010 - 441 94 00

(AV)

